Kommunikációs technika és prezentációs képzés
2018.november 8-án Éltes Ritát tisztelhettük meg köreinkben, aki prezentációval és
kommunikációs technikákkal kapcsolatos képzést tartott a nagy számban összegyűlt
szakkolégiumi tagoknak.
Az előadás címe “PPT más szemmel” volt, ahol előadónk két másfél órás modulban beszélt a jó
prezentációkészítés alapjairól, illetve olyan tippeket is megosztott velünk, amelyek jól jöhetnek
az elkészült prezentáció bemutatásakor.
Az első modul elméleti síkra épült, ezen belül több pontot is érintettünk, kezdve az általános
hibáktól, különböző trükköktől egészen a jó és rossz példákon át próbáltunk olyan ismeretekkel
gazdagodni, melyeket felhasználhatunk akár egyetemi tevékenységünk során, akár később,
valamilyen projekt bemutatójának elkészítése kapcsán.
Ahogyan az élet bármilyen területén fontos az első benyomás, természetesen nincs ez másképp
egy bemutató elkészítésekor sem, a first impression fogja meghatározni elsősorban azt, hogy a
hallgatóság hogyan viszonyul a bemutatóhoz, ez mennyire kelti fel egyből érdeklődését.
Az első benyomás fontosságának kiemelését követték azon konkrét hibák megnevezése,
amelyeket kezdőként az emberek többsége elkövet. Hangsúlyozva lett az a hiba, amelybe
nagyon sok prezentációt készítő beleesik, mégpedig: az alapértelmezett, Power Pointba
beépített template-ek használata, melyek egyáltalán nem érvényesítik a személy kreatív énjét.
Tartalommal és design-al kapcsolatos tippjeit is megosztotta velünk az előadó, beszélve a
kreativitásról, megfelelő alakzat/dia arányról, előregyártott színpaletták használatáról.
A képzés második modulja a prezentáció készítés gyakorlati oldalát boncolgatta. Az utolsó
másfél órában a MarkeTeam szakkollégium diákjai olyan technikákat és tippeket sajátíthattak el
az előadótól, amelyek által kiküszöbölhetik a Power Point bemutatókban megjelenő
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leggyakoribb hibákat, valamint megkönnyíthetik saját dolgukat egy prezentáció elkészítése
során.
Elsősorban bemutatásra kerültek a leggyakoribb hibák, amelyeket a képzésen résztvevő
diákoknak kellett felfedezni a kivetített slide-okon. A bemutatott példák valós PPT-k részeit
tartalmazták és olyan problémákat jelenítettek meg, mint a zsúfolt slide-ok, előnytelen
betűméret és –típus, rosszul megválasztott színkombinációk, helytelen felépítés vagy akár maga
a prezentálás során lehetség hibák (lámpaláz, slide-okról való olvasás stb.). A rossz példák után
az előadó javaslatai következtek, amelyeket saját esettanulmányokból ragadott ki és mutatott be
a szakkollégium diákjainak. Ezek a jó példák rávílágítottak arra, hogy milyen felépítése kell
legyen egy elfogadható bemutatónak, valamint arra, hogy miként használhatják saját
fantáziájukat az elképzelt ábrák elkészítésében.
A jelenlevőknek lehetőségük nyílt megtekinteni, hogyan készít Power Point bemutatót egy
gyakorlott személy, azáltal, hogy konkrét kérdéseket/ kéréseket tehettek fel Éltes Ritának. Ez a
rész képezte a képzés utolsó fázisát, ahol a diákok hasznos billentyű kombinációkat, ábraépítési
technikákat, valamint más formai megoldásokat sajátíthattak el. Ennek keretén belül
megosztásra kerültek olyan hasznos linkek és weboldalak, ahonnan tippeket, ötleteket, ábrákat
és különböző színskálákat meríthetnek a prezentáció készítők.
Összegezve, az Éltes Rita által tartott prezentáció készítési képzés magába foglalta azokat a
hasznos tudnivalókat, amelyeket minden egyetemistának tudni kell, mivel ez a tudás úgy az
egyetemi bemutatók, mint a későbbi munkavégzés során is hasznosíthatóvá válik.
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